
Інформація для абітурієнтів 2019 року, які вступають на 

навчання до ДДМА за ступенем  магістр 
 

Перелік спеціальностей, за якими здійснюється набір за ступенем магістр 
 

Спеціальність 
Освітньо-професійна 

програма 

Освітньо-наукова 

програма  

131 Прикладна механіка 

Технології машинобудування 

Роботизовані та 

нанотехнології сучасного 

машинобудування 

Комп’ютеризоване 

моделювання процесів і 

машин 
Комп’ютеризовані дизайн 

і моделювання процесів і 

машин Технології та устаткування 

зварювання 

133 Галузеве 

машинобудування 

Комп’ютеризовані 

мехатронні системи,  

інструмент і технології 
Процеси механічної 

обробки, верстати та 

інструменти 
Виробництво медичного 

інструменту та виробів 

медичного призначення 

Підйомно-транспортні, 

будівельні, дорожні,  

меліоративні машини  та 

обладнання 
Підйомно-транспортні 

мехатронні системи 
Інжиніринг автоматизованих 

металургійних машин і 

агрегатів 

136 Металургія 

Комп'ютеризоване 

проектування 

ресурсозберігаючих   

процесів обробки матеріалів 

тиском 

Комп'ютеризоване 

проектування 

ресурсозберігаючих 

процесів пластичного 

деформування 

Ливарне виробництво чорних 

і кольорових металів та 

сплавів 

Ливарне виробництво та 

комп’ютеризація процесів 

литва 

102 Хімія Хімія харчових продуктів Органічна хімія 

122 Комп’ютерні науки 
Комп’ютерні науки в техніці, 

бізнесі та медицині 
Комп’ютерні науки 

123 Комп’ютерна 

інженерія 

Комп’ютерні системи та 

мережі 

Спеціалізовані 

комп’ютерні системи та 

мережі 

124 Системний аналіз  

(денна форма навчання) 

Інтелектуальні системи  

прийняття рішень 
- 

126 Інформаційні системи 

та технології 

Інформаційні системи та  

технології 
- 



141 Електроенергетика,  

електротехніка  та 

електромеханіка 

Електроенергетика,  

електротехніка та 

електромеханіка 

Інтелектуальне керування 

у електромеханічних 

системах та роботехніка 

151 Автоматизація та 

комп’ютерно-інтегровані 

технології 

Автоматизація  та 

комп’ютерно-інтегровані  

технології 

Автоматизоване 

управління 

технологічними процесами 

232 Соціальне 

забезпечення  

Економіка та організація 

соціального забезпечення 

Соціальна економіка та 

політика соціального 

захисту 

281 Публічне управління  

та адміністрування 
Державна служба - 

051 Економіка 

Економіка та управління 

підприємством Економіка, планування та 

управління бізнесом Економіка міста та 

урбаністика 

071 Облік і оподаткування 

Облік і аудит 

Облік і оподаткування Оподаткування та митний 

брокераж 

072 Фінанси, банківська 

справа та страхування 

Фінанси, банківська справа 

та страхування 

Фінансова система та 

банківська справа 

073 Менеджмент  

Менеджмент 

Менеджмент організацій 

та адміністрування 

Логістика 

Управління фінансово-

економічною безпекою 

075 Маркетинг Маркетинг - 

076 Підприємництво, торгівля  

та біржова діяльність 

Підприємництво та 

комерційна діяльність 
- 

 

Інформація про строки вступної кампанії 

Вступ на базі диплома бакалавра, 

спеціаліста, магістра (денна та 

заочна форми навчання) 

Строки прийому 

документів 

Строки 

проведення 

вступних 

екзаменів 

Термін 

зарахування 

вступників 

131 Прикладна механіка 

133 Галузеве машинобудування 

136 Металургія 

102 Хімія 

141 Електроенергетика,  

електротехніка та електромеханіка 

151 Автоматизація та комп’ютерно-

інтегровані технології 

232 Соціальне забезпечення 

10.07-23.08.2019 27.08-31.08.2019 09.09.2019  

 

Бакалаврам, які закінчують або закінчили навчання за спеціальностями: 131, 

133, 136, 102, 141, 151, 232 і бажають продовжити навчання за ступенем магістра за 

своєю спеціальністю, необхідно в зазначені строки (10.07 - 23.08.2019 року) подати 

документи до приймальної комісії ДДМА (2 корпус, ауд. 2214) та скласти в період 



з 27.08. по 31.08.2019 року вступні екзамени (екзамен з іноземної мови та фахове 

вступне випробування).  

Для осіб, які бажають здобути вищу освіту за іншою спеціальністю, спочатку 

необхідно скласти додаткове фахове вступне випробування за обраною 

спеціальністю, а потім вступні екзамени (екзамен з іноземної мови та фахове 

вступне випробування). 
 

Інформація про строки вступної кампанії 

Вступ на базі диплома 

бакалавра, спеціаліста, 

магістра (денна та заочна 

форми навчання) 

Строки  

прийому 

документів 

Строки 

проведення 

вступних 

екзаменів 

Термін 

зарахування 

вступників 

051 Економіка 

071 Облік і оподаткування  

072 Фінанси, банківська справа 

та страхування 

073 Менеджмент 

075 Маркетинг 

076 Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність 

122 Комп’ютерні науки  

123 Комп’ютерна інженерія 

124 Системний аналіз (денна 

форма навчання) 

126 Інформаційні системи та 

технології 

281 Публічне управління та 

адміністрування 

10.07-23.07.19 

2 липня 2019 року- 

єдиний вступний 

іспит з іноземної 

мови (ЗНО) 

 

05.07-26.07.19 – 

фахове вступне 

випробування 

11 серпня  

2019 року 

 

Бакалаврам, які закінчують або закінчили навчання за спеціальностями: 051, 

071, 072, 073, 075, 076, 122, 123, 124, 126, 281 і бажають продовжити навчання за 

ступенем магістра за своєю спеціальністю, необхідно в термін з 13 травня по 

3 червня 2019 року прийти до приймальної комісії ДДМА (2 корпус, ауд. 2214) 

для реєстрації на єдиний вступний іспит з іноземної мови. 

Для реєстрації на єдиний вступний іспит з іноземної мови особа повинна мати 

при собі такі документи: 

- реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код); 

- паспорт; 

- 1 фото розміром 3x4 см; 

- документ про здобутий ступінь вищої освіти або довідку щодо планового 

строку завершення навчання та отримання диплома в 2019 році (довідка 

отримується в деканаті з 13 травня по 3 червня 2019 року). 

Єдиний вступний іспит з іноземної мови проводиться 2 липня 2019 року. 

Фахові вступні екзамени проводяться в період з 05.07.19 по 26.07.19 року. 

Для осіб, які бажають здобути вищу освіту за іншою спеціальністю, 

необхідно скласти спочатку додаткове фахове вступне випробування, за обраною 

спеціальністю, а потім скласти основне фахове вступне випробування. 

 



 

Комплект документів для вступу до ДДМА 

 копія документа державного зразка про раніше здобутий ступінь освіти, 

освітньо-кваліфікаційний рівень, на основі якого здійснюється вступ, і 

додаток до нього ;  

 копія документа, що посвідчує особу; 

 копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків 

(ідентифікаційний код); 

 чотири кольорових фотокартки розміром 3х4 см. 
 

 

вступник пред’являє особисто: 

 документ державного зразка про раніше здобутий ступінь освіти, освітньо-

кваліфікаційний рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток         

до нього;  

 екзаменаційний лист єдиного вступного іспиту з іноземної мови (для 

спеціальностей 051, 071, 072, 073, 075, 076, 122, 123, 124, 126, 281); 

 документ, що посвідчує особу; 

 військовий квиток або посвідчення про приписку до призивної дільниці. 

 

Розмір плати за повний період навчання у Донбаській державній 

машинобудівній академії на 2019 рік 
 

Ступінь освіти Плата за навчання 

 Перший рік (грн) Другий рік (грн) 

Денне відділення 

Магістр (освітньо-професійна 

програма) термін навчання      

1 рік 4 місяці 

21500 
12600 

(4 місяці) 

Магістр (освітньо-наукова 

програма) термін навчання      

1 рік 9 місяців 

21500 
28500 

(9 місяців) 

Заочне відділення 

Магістр (освітньо-професійна 

програма) термін навчання      

1 рік 4 місяці 

12700 
7100 

(4 місяці) 

 

 

 

Додаткову інформацію можна отримати  

в Приймальній комісії ДДМА. 
 

Тел. (0626) 41-69-38          Моб. тел. 0660517489  

   e-mail: pk@dgma.donetsk.ua     Caйт: www.dgma.donetsk.ua  

mailto:pk@dgma.donetsk.ua
http://www.dgma.donetsk.ua/

